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ُجُل املذعوُر 
ّ
�ُص ب�سعوَبٍة. ُيدعى هذا الر َت�َسلََّل �سجنٌي ثياُبُه رّثٌة، اإىل كني�َسِة القّدي�َسة اأندريا وهو يتنفَّ

جن. 
ّ
 حديثًا من ال�س

َّ
اأجنيلوتي وقد فر

ــ »ُيفرت�ص اأن يكوَن املكاُن اآمنًا هنا!«.

عداَء بعَد اأن اأقَنَع نف�َسُه باأّن اأحداً لن يلَحَق ِبِه. نَظَر حوَلُه فراأى متثاَل ال�سيدة  �َص اأجنيلوتي ال�سّ تنفَّ

َه نحَوُه. مرمي العذراء وتوجَّ

ــ »قاَلْت اأُختي اإّنها �سُتخبُِّئ املفتاَح يف مكاٍن ما هنا...«.

َع يَدُه حتَت التمثاِل بحثًا عن املفتاِح واأخرياً وَجَد مفتاَح منِزِل اأّتافنتي. كاَنت ال�سيَِّدة اأّتافنتي  و�سَ

وهي اأُخُته ال�سغرى، قد اأخَفِت املفتاَح هناك. التَقَطه ب�رشَعٍة واأخفى نف�َسه يف غرَفِة ال�سالِة املواِجَهة. 

َم  �سِم باأحجاٍم خمتِلَفٍة وتقدَّ
ّ
يف هذه الأثناِء، دَخَل القّيُم على الكني�سِة، حاماًل الكثرَي من فرا�سي الر

�سِم املغّطى وهو يتكّلُم ب�سوٍت مرتِفٍع:
َّ
من لوِح الر

ــ »ُجلَّ ما اأفعُلُه ُكلَّ يوٍم هو غ�سُل هذه الفرا�سي. يا للهول، اإّنها اأكرُث اّت�ساخًا من ثياِب التنظيف! األي�َص 

ذلك �سحيحًا �سّيدي الفّنان؟«.

َع الفرا�سي اأر�سًا ونَظَر داِخَل ُعلَبِة الطعام. نَظَر من حوِلِه فلم يِجد اأحداً. و�سَ

ُه مل َيُجْع بعد«. �ُص اأنَّ ــ »ما زاَل الطعاُم كما هو، اأفرَتِ
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الفّناُن  َل  و�سَ ثّم  ي�سّلي.  القّيُم  فرَكَع  امل�ساِء،  �سالِة  َجَر�ُص  ُدقَّ 

ي، فنظر اإىل امُل�سّلي ونَزَع الغطاَء عن لوَحِة الر�سم. فظَهَرْت 
ّ
كافارادو�س

الزرقاويِن.  الكبريتنِي  الأ�سَقِر وعينيها  ب�سعِرها  املجدِليَّة  مرمَي  �سوَرُة 

كان ال�ساُب قد اأنهى �سالَتُه للتوِّ فاقرَتََب من الفّناِن وقاَل:

ــ »تبدو هذه كاملراأِة التي تاأتي لل�سالِة دائمًا«.

بخ�سوٍع.  ُت�سّلي  وهي  اجلميَل  وجَهها  ر�َسمُت  لقد  حمٌق،  »اأنَت  ــ 

بالتاأكيد اأّنها مل تُكن تعَلُم اأّنني اأر�ُسُمها«.

قاَل ذِلَك بَفَرٍح وتناوَل فر�ساًة لري�ُسم. وقبَل اأن يذهَب، نَظَر ال�ساُب 

:
ِّ
هًا نحو الباِب اخللفي اإىل الّلوَحِة وقاَل متوجِّ

ــ »�ساأذَهُب الآَن، اأنَت مل تاأُكْل غداءَك بعُد، اأَل�ْسَت جائعًا؟«.

يف ما بعد«.
ُ
ــ »ل اأ�سُعُر باجلوِع الآَن، �ساآُكل 

�سِمَع  اأن  اإىل  اللوحِة  على  ي 
ّ
كافارادو�س رّكَز  ال�ساُب،  رَحَل  اأن  بعَد 

ًة يف ُغرَفِة ال�سالِة. �سجَّ
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ــ »اأيوَجُد اأحٌد هناك؟«.

يحاِوُل  اأجنيلوتي  راأى  عندما  م�سدومًا  ي 
ّ
كافارادو�س والَتَفَت 

هما  ببع�سِ وحّدقا  التكّلَم  منهما  اأحٌد  ي�ستِطْع  مل  الغرَفة.  من  الت�سلَُّل 

ًل: لفرتٍة من الوقت، لِكنَّ اأجنيلوتي بداأ الكالَم اأوَّ

األ  اأنا،  األي�َص كذِلَك؟ هذا  اأنَت،  ي؟ بلى، هذا 
ّ
ــ »اأنَت... كافارادو�س

تذُكرين؟!«.

�سديُقُه  اأّنُه  اأدَرَك  ُثّم  ٍب،  بتَعجُّ لُبَهٍة  ي 
ّ
كافارادو�س اإليِه  نَظَر 

اأجنيلوّتي. فابَتَهَج لروؤيِتِه ومدَّ يَدُه لي�ساِفَحُه:

ــ »يا اإلهي! هذا اأنَت، �سديقي اأجنيلوّتي! كيَف ميِكُن يل اأن اأن�ساَك، 

قن�سَل جمهورّيِة روما! ولكْن،...«.

ثّم  واأقَفَلُه،  الباِب  نحو  واأ�رَشَع  الكالِم  عن  ي 
ّ
كافارادو�س َف  توقَّ

األقى نظَرًة على مالب�ِص اأجنيلوتي الرّثِة، واأكَمل:

واأنا  تريد  ما  مّني  اُطلب  م�ساعَدتي.  اإىل  بحاجٍة  َك  اأنَّ »يبدو  ــ 

�ساأ�ساِعُدَك مهما كان الأمر«.

َر اأجنيلوّتي برتحيِب �سديِقِه القدمِي، فقاَل ب�سوٍت مرجِتٍف: تاأثَّ

جِن، اأرجوَك �ساِعدين...«.
ّ
ُت للتوِّ من ال�س

ْ
ــ »لقد فَرر

يف هذه اللحظِة، �سِمعا �سوتًا اأُنثِوّيًا يف اخلاِرج. كاَن ذلك

ي ومغّنيَة الأوبرا الأوىل. 
ّ
 �سوُت تو�سكا، حبيَبَة كافارادو�س

ــ »ل داعي للُذعِر، اإّنها تو�سكا تبحُث عّني. يا لتوقيِتها

ِل لك اأن تخَتبئ«. ال�سّيئ! من الأف�سَ

ي علَبَة غدائِه لأجنيلوتي 
ّ
 وب�رشعٍة، اأعطى كافارادو�س

وَدَفَعُه جمّدداً اإىل ُغرَفِة ال�سالة.



8

ي.
ّ
ــ كافارادو�س

َب ِبها كاأنَّ �سيئًا مل َيُكن. وما اإن  ِة الثاِنَيِة، فَتَح الباَب ورحَّ
َّ
عندما نادتُه تو�سكا للمر

رًة ميينًا وي�ساراً وبداأ ال�سكُّ على وجِهها: َدخَلْت اإىل الكني�سِة، حّتى اأخذت تنُظُر متوتِّ

ــ »مَل اأقَفلَت الباب؟ كان اأحٌد ما هنا. لقد �سِمعُت هم�سًا«.

ي تهِدئَتها، فقاَل لها ِبُلطٍف:
ّ
حاَوَل كافارادو�س

ــ »ل اأحَد هنا، بالتاأكيِد �سِمعِت �سوتًا اآخَر، تعايَل اإيلَّ يا حبيبتي«.

اأح�ساِن  يف  وا�ست�سَلَمْت  بالرتياِح  ف�َسَعَرْت  مبَت�ِسمًا  لها  يَدُه  ي 
ّ
كافارادو�س مدَّ 

ي.
ّ
كافارادو�س

اإىل  بعدئٍذ  ًة  مبا�رَشَ ذهبنا  لو  راأُيَك  ما  طويٍل.  لوقٍت  احَلفَلِة  يف  الليَلَة   
َ
اأَُغّني »لن  ــ 

فيّلِتك؟«.

ُر يف طريَقٍة مل�ساعَدِة اأجنيلوّتي. اأّما  ي على الفوِر، لأّنُه كاَن ُيفكِّ
ّ
مل ُيِجْب كافارادو�س

تو�سكا التي ل َتعِرُف �سيئًا عن املو�سوِع، فاأَخَذت ت�سَغُط عليِه ليجيب:

ة. األ ت�ستاُق اإىل مكاٍن حميٍم؟ النجوُم املتالألئُة يف  ــ »ل يبدو اأّنَك ت�سعُر ب�سيٍء البتَّ

لنا  الناِعُم كّلها تهم�ُس  والن�سيُم  البّلوِط  اأ�سجاِر  الكثيَفُة اخل�رضاُء وظلُّ  والغاباُت  الليل 

ُد التفكرِي يف هذه الأموِر يجعُلني �سعيدًة. اأرجوَك ُقل نَعم، اأرجوك«.
َّ
... جَمر

ّ
باحُلب

ائِع واأجاَبها اأخرياً مبت�سمًا:
ّ
ي اإىل وجهها الر

ّ
نَظَر كافارادو�س

ــ »نعم تو�سكا، �ساأذَهُب مَعك«.  

ثّم الَتَفَت اإىل غرَفِة ال�سالِة حيُث يختبُئ اأجنيلوّتي وتاَبع:

 اإنهاوؤُه«.
َّ
 طارٌئ علي

ٌ
ــ »ح�سنًا يِجُب اأن اأعوَد للعَمل. لديَّ اأمر
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ــ »اأحتاِوُل طردي؟ ح�سنًا �ساأذَهُب الآن«.

ي منَزِعَجًة من الّلوَحِة التي كاَن 
ّ
ْت باخلروِج عاِب�َسًة، لِكنَّها عاَدْت اإىل كافارادو�س همَّ

ير�ُسُمها.

ــ »من هذه ال�سقراُء اجلميَلة؟«.

ــ »اإّنها من اأ�سالِف مرمَي املجدلّية، اأُتعِجُبك؟«.

ــ »اإّنها جميَلة! ولِكن، ل�سبٍب ما، تبدو يل هاتان العينان الزرقاوان ماألوفتني...«.

ــ »العيوُن الزرقاء كثريٌة جداً...«.

تاأّمَلْت تو�سكا للحظٍة اللوحَة، و�رشخت فجاأًة:

ــ »الآن تذّكرت! اإّنها ال�سّيدة اأّتافنتي!«.

ف�رَشَخْت  غرَيٍة وغ�سٍب  نوَبُة  تو�سكا  اعرَتَت  بينما  مبت�ِسمًا  راأ�َسُه  ي 
ّ
كافارادو�س هزَّ 

ي:
ّ
بوجِه كافارادو�س

ــ »لهذا اأقفلَت الباب! كنَت معها منذ حلظاٍت، األي�َص كذِلك؟ اأنَت ُمغَرٌم بها. لهذا ر�َسمَت 

العينني باللوِن الأزَرِق بدَل الأ�سود، األي�َص كذِلك؟«.

بَب حماِوًل تهدئَة تو�سكا:
ّ
ي ال�س

ّ
َ كافارادو�س وف�رشَّ

ًة ِجداً وهي تاأتي كلَّ يوٍم لت�سّلي. لذِلَك ر�َسمُتها  ــ »ل، هذا لي�َص �سحيحًا، بَدْت يل تِقيَّ

من دوِن اأن تدري. ل مُيِكُنني مقارنُة اأيَّ عيوٍن بعينيِك ال�سوداوين املفَعَمتني بالعواِطف. 

تو�سكا، اإّن عينيِك هما الأجمل على الإطالق«.

ي ال�ساِدَقِة وم�َسْت نحو الباِب وهي تقوُل ب�سكٍل 
ّ
َيْت تو�سكا من اإجاَبِة كارافادو�س ر�سِ

مِرٍح:

بُّني، اأعد طالَء العيننِي بالأ�سَود بدَل  َك اإن ُكنَت ِفعاًل حُتِ ــ »ح�سنًا �ساأقبُل بذلك، لِكنَّ

الأزَرق«.
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ي باَب ُغرَفِة ال�سالِة ب�رشعٍة واأخَرَج اأجنيلوّتي.
ّ
وما اإن اخَتفى �سوُت خطواِت تو�سكا، حتى َفَتَح كافارادو�س

ــ »ماذا �ستفَعُل من الآن ف�ساِعداً؟«.

ــ »ال اأعتِقُد اأّنُه �سيكوُن من ال�سهِل عبوُر احلدود... اأُظنُّ اأّنني �ساأختبُئ يف منِزِل اأُختي«.

ــ »تعني ال�سّيدة اأّتافنتي«.

ُر بها الآن، لقد قامت اأُختي بالكثرِي من اأجلي«. ــ »نعم، لديَّ بع�ُص الثياِب الن�سائّيِة واملراِوح. �ساأتنكَّ

 
َ
ي املالِب�َص واملراِوَح التي اأخَفتها اأخُتُه له. فراأى هذا الأخرُي اأّنه من اللطِف اأن تاأتي

ّ
وَعَر�َص لـكافارادو�س

ال�سّيدُة اأّتافنتي كّل يوٍم لل�سالِة وحت�سرِي املالِب�ِص لأخيها.

ــ »ل تقَلْق كثرياً اأجنيلوتي. �ساأ�ساِعُدَك بالتاأكيد لتهُرَب ب�سالٍم«.

ي يَد اأجنيلوّتي بحزٍم واإ�رشاٍر:
ّ
و�ساَفَح كافارادو�س

البئِر يف احلديقِة. �سيكوُن ذلك املخباأ  اإختبئ يف  اأيُّ �سيٍء خطٍر،  واإن حَدَث  اإىل فيّلتي  اأّوًل  ــ »لنذَهب 

الأمثَل لك«.

ي كالَمُه، حّتى دّوى �سوُت املدَفِع يعِلُن عن اكت�ساِف هروِب اأجنيلوّتي.
ّ
وما اإن اأنهى كافارادو�س

يِل منَك، فلنذهب«. ــ »يبدو اأّنهم عرفوا اأّنَك هربَت من ال�سجن. و�سياأتون عاِجاًل اأم اآجاًل للنَّ

خرجا من الكني�َسِة ورك�سا اإىل الفياّل. وبعَد فرَتٍة، دَخَل القّيُم اإىل الكني�َسِة الفاِرَغِة يتَبُعُه الكهَنُة والإخوُة 

والأخواُت وَزفَّ لهم اخلَب ال�سعيَد:

ــ »لقد انت�رشنا على نابوليون! املجُد هلِل، ليِع�ِص املِلك!«.

َد ال�سعُب الفِرُح بهذا اخلِب من بعِده: وَردَّ

ــ »املجُد هلِل، يعي�ص املِلك!«.
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ويف هذا الوقِت، َدَخَل �سكاربيا، رئي�ُس ال�رضَطِة، اإىل الكني�َسِة. فتال�ست عنَد ظهوِره املفاجِئ احلما�سُة كلُّها 

َح القّيَم على الكني�سة فقاَل له: بالن�رِش. نَظَر حوَلُه مرتابًا ومَلَ

ــ »منذ �ساعٍة، هَرَب �سجنٌي ارتَكَب جرميًة فظيَعًة. ُيفرت�ص اأّنه اأتى اإىل هنا لأّنه املكاُن الأن�َسُب لالختباء. 

ُقْل يل بالتحديِد ماذا تعِرُف واإّياَك اأن تكِذب لأّنَك ل تدري ما �ساأفَعُل بك عندئٍذ، مفهوم؟«.

و�ساأَل القّيَم الذي كان يرجِتُف خوفًا اأن َيُدلَُّه على غرَفِة ال�سالة. هناَك َوَجَد �سكاربيا مروحًة وعلَبَة غداٍء 

 اأجنيلوّتي اأن ياأُخذها معه. ابَت�َسَم �سكاربيا وقاَل:
َ
فاِرغٍة، ن�سي

ــ »حتمل هذه املروحة... �ساَرَة عائَلِة اأّتافنتي«.

خَرَج من الُغرَفِة حاِماًل املروَحَة فوَقَعْت عيناُه على �سوَرِة مرمَي املجدلية.

ــ »هذه اللوحُة هي... راأيُتها من قبُل... نعم هذا �سحيح. ت�سبُه ال�سّيَدُة اأّتافنتي كثرياً، من َر�َسَمها؟«.

ي...«.
ّ
ــ »ال�سّيد كا... كافارادو�س

يف تلَك اللحظِة، لَحَظ القّيُم علَبَة الغداء.

ــ »اآه، هذا غريٌب، كاَن الأكُل ل يزاُل هنا منذ دقيقٍة«.

عقَد �سكاربيا حاجبيِه تعّجبًا وقاَل يف نف�ِسه:

ي �ساَعَد اأجنيلوّتي«.
ّ
ا الآن اأّن كافارادو�س حًا جدًّ ــ »اآه ح�سنًا، يبدو وا�سِ
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ي!«.
ّ
ي! كافارادو�س

ّ
ــ »كافارادو�س

�سماِع  لدى  ي، 
ّ
كافارادو�س عن  تبحُث  تو�سكا  تلَك  كاَنت 

�سوِتها، اختباأ �سكاربيا العاِب�ص. 

ي!«.
ّ
ــ »كافارادو�س

مل  لِكنَّها  الغرَفَة،  َدَخَلِت  فيما  مرتِفٍع  ب�سوٍت  جمّدداً  ناَدتُه 

جِتده. فاقرَتَب منها ال�ساُب وقاَل لها خائفًا قبَل اأن يرُتَكها:

حر«.
ّ
ــ »لي�َص هنا. لقد اختفى كال�س

ــ »هل خاَنني؟ ل، هذا ل ُيعَقل«.

ها ب�سبِب اللوَحِة التي كاَن  �َسَعَرْت تو�سكا بالكاآَبِة، وازداَد �سكُّ

ي يعَمُل عليها.
ّ
كافارادو�س

ــ »رمّبا ُيِحبُّ ِفعاًل ال�سّيدة اأّتافنتي...«.

راَقَب �سكاربيا قَلَق تو�سكا فخَرَج من خمَبئِه، واقرَتَب منها.

ــ »ل حتزين يا تو�سكا«.

فًا املروحَة التي تركها اأجنيلوّتي: نظَر �سكاربيا باإمعاٍن اإىل وجِهها واأراها متلهِّ

.» ــ »ن�ِسَيها اأحٌد ما هنا. رمّبا كان ذلك عربوَن حبٍّ

َدْت �سكوُكها: عندما راأْت تو�سكا املروحَة تاأكَّ

ــ »يا للهول! هذا �ِسعاُر عائلِة اأّتافنتي!«.

اأ�رشَعْت  اللوحَة،  َلَعَنِت  اأن  ي لها. وبعد 
ّ
اأّنها مل ت�ُسكَّ يومًا بُحبِّ كافارادو�س ْت تو�سكا باخلياَنِة مبا  اأح�سَّ

ي. نَظَر �سكاربيا اإليها وهي تختفي ثم اأمَر جنوَدُه باللحاِق بها وعَلْت وجَهُه ابت�سامٌة 
ّ
تبَحُث عن كافارادو�س

غريبٌة:

ــ »تو�سكا �ستحّبيَنني اأنا الآَن. هاهاها...«.

ِتِه لريَيها خيانَة حبيِبها ويجعَلها حتّبه. كان �سكاربيا معجبًا بتو�سكا وكان يعَمُل على خطَّ
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عاَد �سكاربيا اإىل غرَفِتِه يف الطاِبِق الثاين من بالتزو فارنيزي وَكَتَب ر�ساَلًة اإىل تو�سكا يقرِتُح فيها اأن 

 لزياَرِته. ثّم نادى خاِدَمُه وقاَل له:
َ
تاأتي

ــ »اأعِط هذه الر�سالَة اإىل تو�سكا فوَر انتهاِء اأداِئها«.

كانت ُتقاُم حفَلٌة �سخمٌة لالحتفاِل بالّن�رِش، ومن ثّم ُيفرت�ُص بها اأن ُتغّني على امل�رَشح. بعَد فرَتٍة، َدَخَل 

اجلنديُّ الذي حلَق بتو�سكا.

ــ »ماذا حدث؟«.

ــ »حِلقُت بها اإىل فياّل داِخَل الغاباِت، ا�سطررنا اإىل القفِز فوَق اجلداِر للَّحاِق بها«.

ــ »ح�سنًا فعلُتم! اإذاً ُيفرت�ص اأن تكونوا قد قب�سُتم على اأجنيلوّتي؟«.

ــ »ح�سنًا، ... بحثنا يف كلِّ مكاٍن لكنَّنا مل ن�ستِطْع اإيجاَده«.

»اأنتم ماذا؟ اأ�سعتموُه جمدداً؟«.

اأزَعَج هذا اخلُب �سكاربيا كثرياً، ف�رشَب على طاولِة املكَتِب بيِدِه.

َفُه كاَن مريبًا«. ي هناَك واأوقفناُه لأّن ت�رشُّ
ّ
ــ »لِكنَّنا وجدنا كافارادو�س

ي.
ّ
ُب �سكاربيا قلياًل وَطَلَب منهم اأن يجِلبوا له كافارادو�س خفَّ َغ�سَ

اأَت و�ساَعدَت اأجنيلوّتي على الهرِب، �ستدَفُع ثمَن هذا«.
ّ
ــ »جتر

ي ي�سيُح غ�سبًا:
ّ
وَدَخَل كافارادو�س

ــ »مَل تفَعُل هذا بي؟ ملاذا تعَتِقُل اإن�سانًا بريئًا؟«.

ل اأّوًل باجللو�ص«. ــ »تَف�سَّ

وبعَد اأن َجَل�َص، بداأ �سكاربيا ا�ستجواَبه.
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 �سجنٌي اليوَم من ال�سجِن. اأفرِت�ُص اأّنَك على علٍم باملو�سوِع، األي�َص كذِلك؟«.
َّ
ــ »لقد فر

ــ »لي�َص لديَّ اأدنى فكَرٍة عّما تقوُله«.

 واأخذَته اإىل فيّلتك. قل يل احلقيقة!«.
َّ
ــ »اأعَلُم اأّنَك اأطَعمَت ال�سجنَي الفار

ــ »ُقلُت لَك اإّنني ل اأعِرُف �سيئًا«.

ــ »اأنَت عنيٌد، ُقّلْ يل اأيَن اأخفيَت اأجنيلوّتي!«.

ي، وفجاأًة َدَخَلْت تو�سكا.
ّ
 فَقَد �سكاربيا هدوَءُه وهو ي�ستجِوُب كافارادو�س

َك هنا؟«. ي! كيف ُيعَقُل اأنَّ
ّ
ــ »كافارادو�س

ي اللحظَة، وهَم�َص يف اأذِنها:
ّ
لَّ كافارادو�س َبْت منُه وعاَنَقتُه. ا�سَتَغّ  واقرَتَ

ــ »ل ُتخبي اأحداً عّما راأيِتِه مطلقًا!«.
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ي اإىل غرَفِة 
ّ
اأَمَر �سكاربيا اأن ياأخَذ الرجاُل كافارادو�س

التعذيِب وقاَل لتو�سكا بلطٍف:

ــ »ل تخايف، دعينا نتحّدث كالأ�سدقاء«.

ــ »ل�سُت خائفًة على الإطالق!«.

 يف الفياّل؟«.
ّ
جنُي الفار

ّ
ــ »اأمَل يُكِن ال�س

ي مبفرِده!«.
ّ
ــ »ل، كان كافارادو�س

ــ »حّقًا؟ اأنِت اأي�سًا... ح�سنًا، لن اأرَحَم اأحداً«.

�سكاربيا  وجُه  عاَد  هذا،  تو�سكا  جواِب  اأَثِر  وعلى 

اأكرث.  ي 
ّ
كافارادو�س يعذِّبوا  باأن  جلنوِدِه  و�رَشَخ  عبو�سًا 

ف�ُسِمَع �سوُت هذا الأخرِي يف ُغرَفِة الّتعذيِب ي�رُشُخ اأملًا.

ــ »اآه اأرجوَك اأوِقِف التعذيَب، اأرجوك«.

ــ »�ساأطِلُق �رشاَحُه اإذا اأخبِتني احلقيَقة. هّيا قويل يل!«.

�ٌص، لِكنَّني ل اأعِرُف �سيئًا«. ــ »اأنَت متوحِّ

وتاَبَع �سكاربيا ا�ستجواَبه تاَرًة بلطٍف وطوراً بعنٍف، 

وكاأّنه ي�ستمِتُع بال�ستجواب.

ــ »تو�سكا، ما زلِت مل تقويل يل احلقيقَة بعد، لكنَّني 

ِك لن حتتملي ما �ساأفَعُلُه بعد مبزيٍد من الق�ساوة«. اأعَلُم اأنَّ

حتتمْل  مل  مرّوٌع.  �رشاٌخ  �ُسمَع  �سكاربيا،  اأمِر  وفور 

تو�سكا �سماَع �رشاِخ حبيِبها، فقاَلت ب�سوٍت خاِفت:

ــ »اإّنُه يف بئِر الفياّل«.
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ــ »ح�سنًا اإذاً، اإّنه هناَك، اأوِقفوا التعذيب!«.

اأوَقَف �سكاربيا الّتعذيَب م�رشوراً باخلِب الذي ح�سَل عليه. 

لِكّنه  ودمًا،  عَرقًا  يت�سّبب  الغرفِة  اإىل  ي 
ّ
كافارادو�س وَجَلبوا 

�رشعاَن ما �ساأَل قِلقًا تو�سكا التي اغرورقت عيناها بالّدموع:

ــ »مل تقويل لهم احلقيقَة، األي�َص كذِلك؟«.

 فقاَل �سكاربيا ب�سوٍت عاٍل:

على  يل  واجلبوه  اذهبوا  البئِر،  يف  يختبُئ  »اأجنيلوّتي  ــ 

الفور«.

ــ »تو�سكا لقد ُخنِتني...«.

ي لي�َص... اأنا مل...«.
ّ
ــ »كافارادو�س

جنوِد  اأحُد  اقَتَحَم  وفجاأًة،  العَمل.  ما  تو�سكا  تعِرْف  مل 

�سكاربيا الغرَفَة وقال:

ــ »هَزَم نابوليون جنوَدنا بالكاِمِل يف مارينغو«.
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ــ »ماذا؟ خ�رِشنا؟«.

لِكنَّ  ال�سدَمة.  اَء 
ّ
جر �سكاربيا  وجِه  لوُن  �سحَب 

جّداً،  �َص  حتمَّ نابوليون  ي�ساِنُد  كان  الذي  ي 
ّ
كافارادو�س

ف�سِحَك من �سكاربيا وقال:

ها القاِتُل �سكاربيا! اأنَت رُجٌل مْيٌت الآن«. ــ »يعي�ص! اأيُّ

ي:
ّ
اغتاَظ �سكاربيا من كافارادو�س

ها اجلنوُد �سعوا هذا املجِرَم يف  ــ يا اأّيها...�ساأقُتُلك. اأيُّ

ال�سجِن. �سنعُدُمُه قريبًا جداً!«.

ــ ل، ل اأرجوَك ل تاأُخْذُه بعيداً!«.

جدوى.  دوِن  من  ولِكن،  َلْت، 
ّ
وتو�س تو�سكا  �رَشَخْت 

تاِركًا  لُيعَدَم،  ال�سجِن  ي يف 
ّ
بكافارادو�س ُزجَّ  النهايِة،  يف 

تو�سكا وراءه.
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ــ »رجاًء، اأطِلْق �رشاَحه. رجاًء«.

ي 
ّ
ابَت�َسَم �سكاربيا الذي كاَن عاِب�سًا بوجِه كافارادو�س

َه اإىل تو�سكا قائاًل: وتوجَّ

ــ »اأميكنني ذلك؟ ح�سنًا، اأتظّننَي اأّنه باإمكاين القيام 

ر يف املو�سوع«. بذلك؟ تو�سكا اأرجوِك اهدئي ولنفكِّ

ــ »كم تريُد مقاِبَل اإخراِجِه من ال�سجن؟«.

�سِحَك �سكاربيا ويف النهايِة ك�َسَف لها ما ُيريُد.

ــ »ل اأريُد �سيئًا �سواِك تو�سكا«.

اأَحَد  ي ول 
ّ
ــ »ل تُكْن �سخيفًا! اأنا اأِحبُّ كافارادو�س

�ِسواه«.

ٍب، لكنَّ �سكاربيا ظلَّ �سبوراً. كانت تو�سكا ت�رُضُخ بغ�سَ

ِك، افعلي ما يحلو لك. ولكْن، اأرجو اأّل تن�َسي اأّن ال�سخ�َص الوحيَد الذي ي�ستطيُع  ــ »لن اأجِبَ

ي هو اأنا، �سكاربيا!«.
ّ
اأن ُينِقَذ كافارادو�س

، �سيلعُنَك اهلل!«.
ٌ
ــ »اأنَت �رّشير

ِك لن تهربي مّني اأبداً، هاهاها!«. ــ »هل دعيِتني �رّشيراً؟ هذا ممِكن، لكنَّ

منها،  اقرتَب  وحنَي  بلوؤٍم.  ِحَك  و�سَ جتاَهَلها  �سكاربيا  لِكنَّ  بغ�سٍب،  به  تو�سكا  َقْت  حدَّ

تراَجَعْت ودفَعتُه بعيداً:

ها اللئيُم احلقرُي الوِقح!«. ــ »ل تقرِتْب مّني اأيُّ

ويف هذه اللحظِة، يف اخلاِرِج، �ُسِمَع �سوُت قرِع الطبول. فقاَل �سكاربيا متعجِرفًا:

ــ »واأخرياً بداأوا. األديِك اأيُّ فكَرٍة عن �سَبِب قرِع الطبول؟ ُيعِلُن ذلك اإعداَم املجِرم. بعَد �ساَعٍة 

ي يف هذا العامل. هاهاها!«.
ّ
من الآَن، لن يعود كافارادو�س
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َم تقريَرُه: يف هذه الأثناِء، عاَد اجلنديُّ الذي اأُر�ِسل بحثًا عن اأجنيلوّتي وقدَّ

لإعداِم  القب�ُص عليه. ونحُن جاهزوَن   
َ
اأُلِقي اإن  ما  نف�َسُه  قَتَل  »اأجنيلوّتي  ــ 

ي«.
ّ
كافارادو�س

، حّتى �سقطت على الأريَكِة ومَتَتمْت لنف�ِسها: ما اإن �سِمَعْت تو�سكا اخَلَبَ

ــ »ح�سنًا �ساأفَعُل ما تريُده. ولكن، اأرجوَك اأطِلْق �رشاَحه«.

ُر الأمر«. ــ »جّيد، يِجُب اأن يراُه النا�ُص ميتًا، �ساأَتَدبَّ

ــ »كيف �ساأِثق بك؟«.

فاأعطى �سكاربيا اأمراً اإىل جنوِده:

ي م�ستخدمني الر�سا�َص الزائف. ل اأريُدكم 
ّ
ــ »اأطِلقوا الناَر على كافارادو�س

اأن ترَتِكبوا الأخطاَء كما فعلتم قباًل. اأتفَهموين؟«.

وَغَمَز �سكاربيا اجلنديَّ الذي اأوماأ براأ�ِسه اإيجابًا وَتَرَك الغرَفَة مبا�رَشًة. فعاَد 

�سكاربيا اإىل تو�سكا مبت�ِسمًا بطريَقٍة �رّشيَرٍة:

ــ »اأم�رشورٌة اأنِت الآن تو�سكا؟«.
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ودفعته جمّدداً بعيداً وقاَلْت:

ي من املغاَدَرِة 
ّ
َن وكافارادو�س  بعد. اأرجوك اكُتب يل ت�رشيَح عبوٍر لأمتكَّ

ٌ
ــ »ل، هذا لي�َص كافيًا. ثّمَة اأمر

باأماٍن«.

املكَتِب.  على  �سّكينًا  تو�سكا  راأْت  يكُتُبه،  كان  وبينما  الت�رشيح.  ليكُتَب  وتوّجَه  َتُه،  �سفَّ �سكاربيا  ع�صَّ 

ف�رشَخ  قّوة.  من  فيها  ما  بُكلِّ  طعَنتُه  ليعانقها،  فيها  تقّدم  التي  اللحَظِة  ويف  عوَدَته.  وانتَظَرْت  فالَتَقَطْتُه 

�سكاربيا ووَقَع اأر�سًا مدّمى.

ــ »كيَف جتروؤين... تو�سكا...«؟.

ُ اأن ينَه�َص، لِكنَّ تنّف�سه اأخَذ يتباطاأ. حاَوَل �سكاربيا املتاأملِّ

ها ال�رّشيُر. الوداع«. ــ »الوداع اأيُّ

اأخَذت الت�رشيَح من يِدِه وخَرَجْت  اأخرياً،  �ِص  َف عن التنفُّ راَقَبتُه تو�سكا وهو ميوُت ب�سمٍت. وعندما توقَّ

م�رِشَعًة من الغرَفة.
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جنَي اإىل 
ّ
ي ال�س

ّ
يف هذه الأثناِء، كان اجلنوُد يقودوَن كافارادو�س

�سطِح الق�رش.

ماِء وحّتى يف ال�سباِح 
ّ
ــ »اآه، ما زاَل عَدٌد من النجوم يلَمُع يف ال�س

الباِكِر، مل األحظ ذلك من قبل...«.

�سعَر  اقرتَبْت،  الأخرية  �ساَعَتُه  اأّن  ي 
ّ
كافارادو�س اأدَرَك  وعندما 

فجاأًة اأّن كلَّ �سيٍء يف العامَلِ جميٌل وثمنٌي.

كلِّ  مع  املرجِتَفُة  والأوراُق  ال�سماِء  يف  كّلها  املتالألئُة  النجوُم 

ن�سيٍم و�سوُت جَر�ِص كني�َسٍة بعيَدٍة خاِفٌت... ومن كرثة ما فّكر يف اأّنه 

لن يرى تلك الأ�سياَء جمدداً حزن كثرياً و�ساأَل حاِر�َص ال�ِسجِن:

ــ »يا �ساِحبي، اأميِكُنَك اأن توؤّدَي يل خدمًة اأخريًة؟«.

ُقها لك«. ــ »خدمٌة؟ ُقل يل ما هي واإن مل َتُكن �سعَبًة، �ساأحقَّ

ــ »اأريد قبَل اأن اأموَت، اأن اكُتَب ر�ساَلًة اإىل حبيبتي«.

اأعطاه  املقاِبِل  ويف  بذِلَك  ٍد  تردَّ دوِن  من  احلار�ُص  له  �سمَح   

ي خامتًا لي�سُكَره. بداأ يكُتُب الر�ساَلَة م�ستذِكراً الأّياَم التي 
ّ
كافارادو�س

بداأ  لأّنه  ُجَمٍل  ِب�سَع  كاَن  َكَتَبُه  ما  ُجلُّ  ولكْن،  تو�سكا.  مع  اأم�ساها 

يبكي بعدما غَمَرُه احلزُن ال�سديد:

ــ »اآه، تو�سكا، يا حّبي«.
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اأم�َسَكْت  مبفَرِدهما،  �سارا  ومّلا  عينيه.  ي 
ّ
كافارادو�س ي�سدِّق  فلم   ، جنديٍّ برفقِة  تو�سكا  ظَهَرْت  وفجاأًة، 

تو�سكا بيديِه وقاَلت له:

 الآن، اأُنظر اإىل ت�رشيح املرور هذا«.
ٌّ
ــ »اأنَت حر

ي اإىل الورقِة غرَي م�سدٍِّق ما يراه:
ّ
فنَظَر كافارادو�س

ٌة من �سكاربيا؟«. ــ »ماذا حدَث؟ اأهي هديَّ

فاأجابتُه من دون انفعاٍل:

ــ »نعَم، ويف احلقيقِة، هذه هدّيُته الأخرية«.

ومّلا راأْته �سامتًا اأكَمَلْتْ ب�رشَعٍة:

لُت اإليه وحاولُت اإقناَعُه باأّنه ل ميكنني فعَل ذلَك لكنَّه جتاهَل الأمر. لذا 
ّ
َيِتَك، تو�س

ّ
ــ »اأراَد حّبي مقابَل حر

ِه وطلبُت منه كتابَة ت�رشيٍح للمرور. وبعَد اأن َكَتَبُه، حاَوَل اأن يعاِنَقني فطعنُتُه ب�سّكنٍي يف  اّدعيُت بقبوِل عر�سِ

�سدِره«.

ي جداً فاأَخَذ يديها وو�سَعُهما على خدِّه. اإذ اإّن تلَك اليديِن اللتنِي اعتنتا بالورِد وداَعَبتا 
ّ
َر كافارادو�س تاأثَّ

الأطفاَل و�سّلتا من اأجِل املجرمنَي، تلك اليدان نف�سهما اأنقذتا حياَتُه، فاأدَرَك كم اأّن يدي ــ تو�سكا غاليتان 

على قلِبه. 

ــ »تو�سكا اأنِت اأغلى ما وهبني اهلل«.

ي قائلًة:
ّ
فن�سَحْت تو�سكا كافارادو�س

اأن  ــ »مل يُعد لدينا الكثرُي من الوقِت، لقد ح�رّشُت بع�َص الذهِب واملجوهراِت وعرَبًة لنهُرَب بها. عليَك 

تّدعي اأّنَك اأُعِدمَت فعاًل. لذا �سَتَقُع على الأر�ِص بعد الطلَقِة الأوىل مّدعيًا املوت. وحنَي يرَحُل اجلميُع، �ساأذَهُب 

يٍة و�سعادٍة لالأبد«.
ّ
اإليَك ونرَحُل معًا ونعي�ُص بحر

بيدْي  مُت�ِسُك  وهي  اأقواَلها  تعيُد  فاأخَذْت  يراُم  ما  خرِي  على  يجري  �سيٍء  كلُّ  اإذ  �َسًة  متحمِّ تو�سكا  كاَنت 

:
ّ
ي وتنُظُر اإليه بحٍب

ّ
كافارادو�س

ِة الإعداِم هذه«. ر يِجُب اأن َتَقع حاملا ت�سَمُع الطلقَة الأوىل. ل يجُدُر باأحٍد اأن ي�ُسكَّ بعمليَّ ــ »تذكَّ

ــ »ح�سنًا �ساأفعُل ذلك«.

ــ »ل تِقْف قبَل اأن اأُناديك«.

ي.
ّ
كانت تو�سكا قِلَقًة جداً فاأعاَدْت كالَمها مراراً وتكراراً، ما اأفَرَح كافارادو�س
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وا لعملّيِة الإعدام: وبعد ذِلَك مبا�رشًة، دَخَل اجلنوُد وحَت�رشَّ

ْز �سالَحك«. ــ »جهِّ

وتلى ذلك ِعّدُة طلقاٍت نارية. 

»بانغ! بانغ! بانغ!«.

العملّيَة  ُتراقُب  َكاَنت  الأّوِل. لكّن تو�سكا  النارّي  الّطلِق  ي مبا�رشًة بعد 
ّ
َوَقَع كافارادو�س

ي واّدعْت 
ّ
ت تو�سكا نحو كافارادو�س انتهاِء الإعداِم، َرك�سَ بهدوٍء، وعندما رَحَل اجلنوُد بعد 

اأّنها حزينٌة جداً لكّنها َهَم�سْت له ب�سكٍل خافٍت: 

ِك الآن، لي�َص بعد، ُقم لِحقًا«.
ّ
ــ »ل تتحر
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ِدها من رحيِل اجلنود: ي بعَد تاأكُّ
ّ
وبعد فرتٍة، اأيَقَظْت تو�سكا كافارادو�س

ــ »هّيا، ا�ستيِقظ الآن، ل يوجد اأحٌد هنا. فلنذَهب«.

ي. لأنها َراأْت دمًا اأحمَر يتدّفُق ِمْن �سدِره. عندئٍذ، اأدركْت 
ّ
ولكْن، مهما َفَعَلْت، مل ت�ستِطع اإيقاَظ كافارادو�س

اإىل  َة  الغاِم�سَ �سكاربيا  َغمَزَة  فَتذّكرْت  بالر�سا�ص.  فعاًل  ُقِتَل  ي 
ّ
كافارادو�س واأّن  الر�سا�َص كان حقيقيًا  اأّن 

حبيبها  با�سِم  َخْت  َ و�رشَ ياِع،  بال�سّ تو�سكا  �َسَعَرْت  ِخدعًة.  يكن  ومل   
ّ
حقيقي اإعداٍم  اأْمُر  اأّنُه  وَعَرَفْت  اجلندّي، 

ب�سوٍت عاٍل:

ي! ل َترْتْكني«.
ّ
ــ »ل، كافارادو�س

ثّم �سِمَعْت �سوَت اأ�سخا�ٍص اآتنَي لعتقاِلها، فلقد وجدوا �سكاربيا ميتًا:

ــ »اإقِب�سوا على املجرمة تو�سكا! اأقفلوا الأبواب!«.
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بدا �سوُت اجلنوِد كاجلوَقِة، فنَظَرْت اإليهم يقرِتبوَن منها، وقاَلت يف نف�ِسها:

ــ »انتهى كلُّ �سيٍء«.

تطلََّعْت تو�سكا نحو ال�سماِء وَرَمْت بنف�َسها على الأر�ِص وهي ت�رُشخ:

ــ »اأيها ال�سيطاُن �سكاربيا! �سنلتقي اأماَم اهلِل!«.

رين، فما كاَن عليهم �سوى اأن ينُظروا اإىل اأ�سَفِل حائِط الق�رش. اأّما اجلنوُد الذيَن و�سلوا متاأخِّ



35



36

نبذة عن امل�ؤّلف

جاك�م� ب�ت�شيني )1858~1924(

 بالن�سبِة �إليه �أن يبد�أ مبهَنِتِه �ملو�سيقيَّة. بعَد �أن 
ّ
وِلَد بوت�سيني يف عائلٍة مو�سيقّيٍة تقليدّيٍة يف لوكا يف �إيطاليا. لذ�، كان من �لطبيعي

. كَتَب �أرَبعًا وع�رشيَن �أوبر� 
ّ
َر تاأليَف �لأوبر�ت. فالَتَحَق باملعهد �ملو�سيقي يف ميالنو حيث دَر�َس �لتاأليَف �ملو�سيقي

ّ
�ساَهَد عايده لـ فردي، قر

فًة بحدِّ ذ�ِتها. فقط يف حياِتِه كلِّها، لكّن كّل و�ِحَدٍة منها كانت تحُ

�أ�سَبَحْت �أوبر�ته �لثالثحُ �لأكرَث �سهرًة: تو�سكا، �لغجرية، ماد�م فر��سة من �لقَطِع �ملفرو�سة على م�ساِرح �لأوبر� يف �لعاَل. ويعودحُ �سببحُ 

حُ عن م�ساِعَر �إن�سانّيٍة م�سرتكة. عبِّ �لرتحيِب باأوبر�ت بوت�سيني، �إىل �أّن مو�سيقاهحُ �لفريدةحُ تحُ

وكتَب تو�سكا بعَد �أن لَقْت �لغجرّية جناحًا. تاأّثَر باأد�ء فكتوريان �ساردو �لدر�مي، ولويجي �أيليكا �لذي كتب ن�سَّ �مل�رَشحيَِّة جلوزيف 

جياكوز�.

ِرَفْت باأّنها �إحدى �مل�رشحّيات �لأكرث ظلمًا وماأ�سويًة ب�سبب موِت �ل�سخ�سّياِت �لثالِث  ة �لأوىل عام 1900، عحُ
ّ
ر�ست تو�سكا للمر عنَدما عحُ

َتعحُ باأنغاٍم مو�سيقّيٍة غنائّيٍة ر�ئعٍة، ما �أ�سفى عليها طاِبَع �جلدّية. و لتو�سكا  �لأ�سا�سّية. وعلى �لرغِم من مو�سوع تو�سكا �ملاأ�سوّي، فهي تتمَّ

ي د�موري لـ تو�سكا.
ّ
ي د�رتي، ڤي�س

ّ
ي وڤي�س

ّ
عدٌد من �لأحلاِن �لإنفر�دّيِة �جلميلِة مثل: ريكونديتا �أرمونيا و�إيلو�سيفان يل �ستيّلي لـ كاڤار�دو�س

�أّما �أعمالحُ بوت�سيني �لأخرى، فهي: �أوبر� جياّن �س�سيت�سي وتور�ندوت و�أن�سودة �أي فيجيل ديتاليا بياّل و بريلوديو لالأورك�سرت� وغريها. 
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نبذة عن الر�ّشام

كيم، جني ه�ا

�سْت جني هو� كيم بالر�سِم وهي تعَملحُ لدى كيوون كمديَرٍة فّنيٍة. تبَحثحُ كيم عن �لتنّوع يف �ملو�ِد و�لتقنّيات، وقد جنَحْت يف هذ�  تَخ�سَّ

�لكتاِب بنقِل �سوٍر غنّيٍة با�ستعماِل قما�ٍس مزخَرٍف و�ألو�ٍن فريدٍة. ولي�س �لفن �لت�سويري �سوى تقنّيٍة فّنيٍة تعِك�سحُ �خلياَر �لآّن و�لإرجتايّل 

معًا. ورّكَزت با�ستعماِلها هذه �لطريقة على �أن تعِك�َس تَدّفق �ملو�سيقى يف �لأوبر�. تتمّتعحُ تو�سكا مبو��سفاٍت نف�سّية، مقارنًة مع غرِيها من 

�ل�سخ�سّيات. 

دثحُ يف �أماكَن  َتِلفة َتْ ْ ظهرحُ حركاِت �ل�سخ�سّياِت و�أعماًل محُ ولإبر�ِز تلك �ملو��سفات، ��ستعملْت �لتقنّيات �لفريدَة للفّن �لت�سويرّي �لتي تحُ

 .
ِّ
َتِلفًة للحالِة لَتتغّلَب على �لرتكيِب �ملنظوِر �أَو �لو�قعي ْ ٍة. لذلك، رّتبْت �سور�ً محُ ف م�سهٍد و�حد ل غري حمّدٍد مبّدٍة زمنيَّ متلفٍة، بدًل ِمْن َو�سْ

نحُ جاذبيةحُ �لفن �لت�سويرّي. تبدو َبْع�س �ل�سوِر غرَي متنا�ِسبٍة، َلكنَّها متنا�سقٌة متامًا وهنا تكمحُ
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توسكا
قميص أخير


